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  266- والنور الھدى سلسلة

  

  -: الشريط محتويات

  ) 00:00:33(  ؟. أيضاً  لباسھم في بالكفار التشبه وكذا اللباس في بالنساء الرجال تشبه ضابط ما -  1

  ) 00:08:37(  ؟ الت8وة سجود في التكبير يشرع ھل -  2

  ) 00:12:28(  ؟)  اDخصاء عن نھى(  الحديث معنى وما البھائم إخصاء حكم ما -  3

)  انتھكوھا هللا بمحارم َخلَْوا إذا كانوا...  منثوراً  ھباءً  هللا فيجعلھا تھامة جبل مثل حسنات لھم أمتي من بأناس يؤتى(  حديث -  4

  ) 00:22:37(  ؟ الحسنات ھذه تذھب وكيف معناه ماو الحديث صحة فما

  ) 00:26:37. (  هللا نصرة حقيقة بيان في بالسياسة اDشتغال بعدم الجزائري الشباب الشيخ نصيحة -  5

 ؟) . ا_عوج الصف إلى ينظر \ هللا إن(  حديث ضعف بيان مع ؟. الصفوف تسوية في وسلم عليه هللا صلى النبي ھدي ماھو -  6

 )00:38:12 (  

  ) 00:46:11(  ؟.الوضوء ينقض الجزور لحم أكل ھل -  7

(  ؟... ) . فعملھا بحسنة ھم من(  حديث على الك8م مع ، فقط واDثبات النفي عند يكون التشھد في اDصبع تحريك ھل -  8

00:49:30 (  
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

حنن نقرأ يف كتب السنة أن املرأة إذا قامت إىل الصالة فيجب عليها أن تلبس اخلمار والقميص  ... :الشيخ 
رجال أيضا فليس يف ختمر فكما تعلمون كل من اخلمار والقميص من لباس ال, وما أدري إيش فيه ثوب ثاين 

املرأة باخلمار، ما جيعلها تتشبه بالرجال، أو يف تقمصها بالقميص أيضا ما جتعلها تتشبه بالرجال، القميص 
أي هناك أشياء مشرتكة وهناك أشياء متميزة خاصة إما . املقصود فيه اجلالبية، يلي بتسموه هنا الدشداشة

أصبح نوع من أنواع ألبست النساء إما شكال وإما لونا مل يعد خاصا فإذا دار الزمان، و , بالرجال أو النساء 



متاما كما لو كان األمر من لباس , بالنساء حينئذ ال بأس للرجال من لباس ذلك اللون أو ذلك الشكل 
الكفار لكن ليس خمتصا م من جهة أو أنه أعرضوا عن لباسه من جهة كما قلنا بالنسبة للنساء ، مثاله 

يف الصحيحني من حديث املغري بن شعبة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف سفر فلما أصبح  مثال جاء
صب املغرية على النيب صل اهللا عليه . الصباح خرج ليقضي حاجته ومعه املغرية بن شعبة فلما جاء ليتوضأ

: يه جبة وهنا الشاهدفلما جاء ليغسل يديه وكان عل, وسلم وضوءه أي املاء الذي يتوضأ به عليه السالم 
ما استطاع أن يشمر فأخرج يده من كميه حىت استطاع أن يغسل ذراعيه إىل آخر . رومية ضيقة الكمني

معىن هذا أنه مل يكن متشبها م، , فقد كان عليه السالم إذا يف هذه القصة البسا جبة رومية , احلديث 
 ينظر إىل أحد أنه هذا متشبه مبن ؟ بالكفار ملا حنن نشرتك معهم وال. أشبه شيء السبابيط اليوم األحذية 

  . ...يلبس احلذاء من أي نوع كان 
  .طيب والبنطلونات  :السائل 
. ألين أحذر عدنان وأمثاله إم بتنبطلوا ألن هذا ليس من لباس املسلمني. أنا ما اقول البنطلونات :الشيخ 

سالم يلي يف عندهم عور مغلظة وخمففة فهم ال أما اإل. يلي بتبنطلوا هم الكفار يلي ما عندهم عورات
  يتبنطلون 
  .طيب والروم هم كانوا كفار  :السائل 
هذا مثال بالنسبة للباس النساء كالقميص املشرتك بني النساء والرجال أو اخلمار، وقد يشكل  :الشيخ 

ا بتدخل يف الصالة تتخمر فاملرأة مل, هذه احلطة يلي واضعها أبو عبد اهللا هو اخلمار , اخلمار على البعض 
جيب عليها أن جتمع بني , مش خترج فقط متجلببة . لكن عليها إذا خرجت من بيتها أن خترج متخمرة أيضا

  الزم إيش ؟ . مو بس بنطلون ما جيوز. التخمر وبني التجلبب يا عدنان
ال يلي هو مشرتك بني النساء الزم املرأة تتخمر وفوق اخلمار اجللباب، قلنا مثال اجلبة الضيقة يشبه هذا املث

مثال املزعفر أو املعصفر يلي كان من لباس . والرجال، فاجلبة تلك كان أمرا مشرتكا بني املسلمني وبني الكفار
الطربوش الذي ال يزال يقتنيه ويتطربش به بعض الناس يف بعض . النساء مث مل يعد ميثل النساء هذا اللون

هذا اللباس يتوهم كثري من الناس أن هذا لباس . نهم  بتطربشوا إىل اليومالبالد حىت اللبنانيني النصارى م
إمنا هم تلقوه . لكن األتراك ما هم ابتدعوا هذا اللباس هذا الطربوش. احلقيقة حنن تلقيناه عن األتراك. تركي

حرف يتربنط يعين أشبه ما يكون بعض الشباب الفلتان اليوم املن. ملا فتحوا بالدهم أينعم. عن النمساويني
يوم مشي الطربوش يف بعض األفراد . يتقبع بالقبعة، هذا ليس من لباس املسلمني ، لكنهم يتشبهون بالكفار

, دار الزمان ودار . من املسلمني، كان يومئذ شأنه شأن الربنيطة، شأن القبع، يقال هذا متشبه بالكفار
. وصار زيا ملن؟ لألتراك. عاد يلبسوا الطربوش ما. أعرض النمساويون وهم مجاعة من األوروبيني كما تروم



وحنن وما قبلنا ورث هذا اللباس لباس الرأس، وصار كأنه شعار للمسلمني مث تباه بعض النصارى اللبنانني، 
  . ألم كانوا حمكومني من قبل السالطني العثمانيني

  .املصريني  :السائل 
فإذا كان هو من لباس الكفار فال جيوز . لواقعة اآلن ننظر. فإذا حنن مل ننظر إىل أصل لباس ما :الشيخ 
أما إذا كان أمرا مشرتكا واألمثلة اليت , وإن كان من لباس النساء فال جيوز لنا أن نلبسه وهكذا , لباسه 

  .ضربناها آنفا كافية لبيان أن احلكم يدور مع العلة وجودا وعدما 
  

  . لعله نكتفي ذا ومنشي :الشيخ 
  .ل على اخلفيف يعين سؤا :السائل 
  . تفضل :الشيخ 
عفوا يف السجدة يف الصالة , اإلمام سجد سجدة التالوة فكرب املأموم يكرب أو يسجد بدون تكبري  :السائل 

  ؟ 
وخالصته أنه مل يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم , طبعا حنن رأينا يف املوضوع ذكرناه أكثر من مرة  :الشيخ 

ولذلك فال نشدد يف هذه املسألة، لكن السنة . لكن ورد عن ابن مسعود أنه كان يكرب ,أنه كرب، فال نكرب 
. ؟ ألنه ليست من األمور الظاهرة اليت يعترب خمالفة اإلمام.فإذا كرب اإلمام حنن ال نتابعه ملاذا. أحق أن تتبع

, فهنا اإلمام يتابع . به ذلككما نقول حنن يف كثري من املسائل كوضع اليدين أو التورك أو اإلفرتاش أو ما شا
. فهنا ما تظهر املوافقة أو املخالفة كما هو الشأن هناك, أما التكبري الذي يشرع منه فإنه يقرأه املصلي سرا 

  . وذا القدر كفاية واحلمد هللا رب العاملني. ولذلك نقول حنن نبقى عل السنة وال نتابعه
  .هذا عبد الرؤوف : أبو ليلى 
  . نعم. ء اهللا أعيذك بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة وعني المةما شا :الشيخ 
يقول كثري من املشايخ اليوم أن البنطلون هذا مما عمت به البلوى فصار لباس مشرتك بني  ... :السائل 

  . الكفار وبني املسلمني
  . بس هو ما أظن أن هؤالء املشايخ يلي عم حبكي عنهم، هو يقتدي م :السائل 
  . ...يقتدي بالعمل مش بالقول  :السائل 
  . ياهللا اللهم اهدينا فيمن هديت. يف اخلطأ مش بالصواب :الشيخ 
  .آمني  :السائل 
  .نعم  :الشيخ 



سؤال سألتك مرة أحد زوجات ابين حكت معي بالتلفون قالت أن ابنها يريد أن يصلي وعمره  :السائل 
  . سبع سنني إماما م

  ؟ .شلون :الشيخ 
  .يصلي إماما م  :سائل ال

  من ؟   :الشيخ 
  . ...فقلت هلا فليصلي . يريد أن يصلي م إماما, ولد من أوالد ابين عمره سبع سنني ونصف  :السائل 
  . على كل حال أنت أخذت اجلواب قبل السؤال :الشيخ 
  .بس تلبسوا مزبوط  :السائل 
  . ...سبحانك اللهم وحبمدك . يا اهللا, هذا حق  :الشيخ 

  
وحنكي مع الدكتور . فهو املقصود كما يبدو النهي عن إخصاء البهائم, النهي عن اإلخصاء  ... :الشيخ 

, باخلصوص أنه اإلخصاء بالنسبة للبهائم يفيد من الناحية التجارية، ألنه يلحم احليوان، ويضخم إنتاجه 
فتساءلت  , م ضحى بكبشني موجوءين فتذكرت ذه املناسبة حديث البخاري وغريه أن الرسول عليه السال

؟ فإن كان مطلقا كيف التوفيق بينه .هل هو ي مطلق أم هو مقيد . كمحاول أوىل بالتفقه يف هذا النهي
  ؟ .وبني تضحيته عليه السالم بكبشني موجوءين 

احلضر فمالذنا حينذاك قاعدة , طبعا حنن حينما تسد أمامنا السبل وتضيق علينا الطرق من أجل التوفيق 
. فنحاول نشوف فيه لنا مسلك غري هذا اللجئ, لكن هذا آخر ما يلجئ إليه املتفقه . مقدم على اإلباحة

كنا نتحدث مع الدكتور ذا الصدد، فخطر يف البال أول ما خيطر أنه ميكن أن يكون النهي ليس على 
نتقي حينذاك هذا الفعل مع ذاك ألنه ال ي, إطالقه ومشوله حبيث أنه يشمل أنه ال ينبغي التضحية مبوجوء 

  ؟ .فعلى ماذا ينصب. النهي ألنه يتعارضان، فإذا احتمل أن ال يكون النهي عاما
يعين كما أن الرسول عليه السالم ى يا غري . قلت ينصب على النهي عن اختاذ وسيلة لتقليل نسل احليوان
فأوىل أن ينهي عن  )تزوجوا الولود الودود ( : مباشر أن يتزوج الرجل العقيم من النساء يف قوله املعروف 

فإن كان هذا هو املراد ما , تعاطي سبب لتقليل نسل احليوان الذي خلقه اهللا عز وجل نعمة لنيب اإلنسان 
  . فيه مانع حينذاك أن ال يزال املسلم خيتار ما اختاره الرسول عليه السالم من التضحية بالكبش املوجوء

  . ... :السائل 
وإال مش هو فعل أو ما فعل، ألنه إن فعل وكان , بشرط أن ال يفعله هو بتلك النية , ال مو هذا  : الشيخ

وإن كان النص غري عام فعدم تعاطيه الوجئ . النص عاما أو مل يفعل فتضحيته بالكبش املوجوء سواء



ديث الوجئ حينئذ حيمل يعين ح. وتعاطيه إياه سواء ألنه جائز إذا كان بالنية تسمني احليوان وتكثري حلمه
  ؟  .واضح. على أنه ضحى به ألن النهي عن االخصاء ليس على إطالقه

  واضح  :السائل 
  .؟ إىل غربلة وإىل حبث .ألنه حيتاج إىل إيش, لكن هذا أنا أقدمه كرأي وليس كحكم  :الشيخ 
هل فيه  )صاء نهي عن االخ( : حديث . شيخنا سؤال على أصل البحث قبل اجلمع والتوجيه :السائل 

  لفظ البهائم ؟ 
ألنه إخصاء , قلت له أول ما يتبادر هو املقصود بالبهائم . لكن أنا سألين نفس السؤال الدكتور. ال :الشيخ 

اإلنسان هذا أبعد ما خيطر يف بال ي الشارع عنه ألنه شيء قبيح وخمالف للفطرة، وبعدين اإلخصاء 
  . فينطلق النهي عليه. خصاء احليواناتالغالب ما بني الناس قدميا وحديثا هو إ

لعله مثال يعين ملا نبحث أنه بنشوف , شيخنا بس إذا تذكرت بعض األشياء اآلن , فيتبادر عليه  :السائل 
  . والطواشة هو الذي جيب الذكور. يف اجلاهلية حىت يف العصور اإلسالمية مهنة الطواشة

, وفيني قبل اإلسالم وبعد اإلسالم كانوا خيصون وكذلك بعض الص, وكذلك أو خيصي اإلنسان أو كذا 
يعين هذا كله أال جيعل أنه هناك فعال  )خصاء أمتي الصيام ( : وكذلك قول النيب عليه الصالة والسالم 

  . ...ممكن ناس يظنون أن هذا أقرب إىل التبتل والتعبد 
وبعدين . كثر ما يكون يف احليواناتأشرت إىل أنه  أ, أنا أوال أشرت إىل أنه أنا ما نفيت , ال  :الشيخ 

يا معشر ( : يعين , فليس هذا أنه اإلنسان خيصى  )فإنه له وجاء ( : احلديث الذي ذكرته هو كحديث 
فمن لم يستطع فعليه . الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن أغض للبصر وأحصن للفرج

  .  يعين يشبه الصيام اخلصاء , ملعىن فخصاء أميت الصيام هو ذا ا )بالصوم فإنه له وجاء 
إن شاء اهللا . إن شاء اهللا تفكرنا يف املوضوع بالنسبة للحيوانات يعين هل هذا جائز لتكثري اللحم :السائل 

  فيما بعد اهللا عز وجل يلهمك اجلواب ؟ 
  .إن شاء اهللا  :الشيخ 
  . ...ى عن االختصاء  يف املنت ى عن اإلخصاء بالشرح ى عن اإلختصاء يقوله: احلليب 
  . يف بعض الروايات موجودة )نهى عن إخصاء البهائم ( : هو يف بعض الروايات  :الشيخ 
  . لكن أنا خرجت هذا الشيء نعم. لست متذكر اآلن. لكن أظن إنه ما هو صحيح واهللا أعلم :الشيخ 
ي عن االختصاء حترميا يقول . يقول ي عن االختصاء هذا بني قوسني، تعرف شرحه مزجي: احلليب 

وملا فيه من تعذيب النفس , لآلدمي لتقويته النسل املطلوب حلفظ النوع وعمارة األرض وتكثري األمة 



ألن خلق , وكفر نعمة الرجولية . والتشويه مع إدخال الضرر الذي رمبا أفضى إىل اهلالك وتغيري خلق اهللا
واألصح كما قاله . د تشبه باملرأة ويف غري األدمي خالفاإلنسان رجال من النعم العظيمة فإذا زال ذاك فق

: ونظره ابن الوردي فقال , وأما املأكول فيجوز يف صغريه ال كبريه . النووي، حترمي خصاء غري املأكول مطلقا
اتفقوا يعين الشافعي، على منع : قال ابن حجر يف الفتح . وألجل طيب اللحم خيصى جائز األكل صغريا

فما يف شرح السنة للبغوي من , اء فيلحق به ما يف معناه من التداوي بقطع شهوة النكاح اجلد واالختص
  .جوازه حممول على دواء يسكن الشهوة وال يقطعها أصالة 

  .نعم  :الشيخ 
  

فقلت ما دام أنه راحيني على الشيخ فنسأل , وقلت ال أدري , حىت يزول اإلشكال فحبينا  :السائل 
يؤتى يوم القيامة بأناس عندهم أعمال كجبال تهامة من ( : النيب عليه السالم  ـ احلديث عن.أستاذنا

  . )الخبير، ثم يذهب بها إنهم كانوا إذا خلو بحرمات اهللا انتهكوها 
وثانيا يعين كيف مبجرد هذه الذنوب يعين تذهب هذه احلسنات كلها، مع التذكر بقوله , أوال صحة احلديث 

  ؟ .وهؤالء خلو ما جاهروا  )معافى إال المجاهدين كل أمتي ( : عليه السالم 
  .أعد علي احلديث الذي هو حمل اإلشكال  :الشيخ 
يؤتى بأناس من أمتي ولهم من الحسنات واألعمال كجبال تهامة لكنها تذهب أو يذهب ( : احلليب 

  . )ألنهم كانوا إذا خلو بحرمات اهللا انتهكوها . بها
  تاج إىل دراسة أنت احلديث أين رأيته ؟ حمل اإلشكال حي, نعم  :الشيخ 
أما احلديث قائم . وما أدري سؤايل اآلن ما هي صحته مث التوفيق يعين أو اإلشكال. هو سألين األخ: احلليب 

  ؟ .لكن ال أدري هل هو كذلك أم ال. يف الذهن صحته
ل جبال تهامة بيضا ألعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثا( : نعم صحيح  :الشيخ 

أن ال نكون منهم . جلهم لنا. يا رسول اهللا صفهم لنا: فيجعلها اهللا عز وجل هباء منصورا قال ثوبان 
أما إنهم إخوانكم، ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام : ونحن ال نعم قال 

  . )إذا خلوا بمحارم اهللا انتهكوها 
فخلو مش . وإمنا إذا سنحت هلم الفرصة انتهكوا احملارم. حارم اهللا مش معناها سراهو الذي يبدوا بق خلو مب

  .معناها سرا
  شو معناها ؟   :السائل 



  . من باب خال لك اجلو فبيضي واصفري :الشيخ 
ومن يعمل مثقال ذرة (( : والقاعدة . طيب شيخنا فهل يرتتب على هذا أنه كل احلسنات تروح: احلليب 

  .))خيرا يريه 
  . كأنه تلك طاحت اآلن. اآلن أنت جبت شبهة غري تلك :الشيخ 
  .ممكن طاحت شيخنا : احلليب 
  .طيب احلمد هللا  :الشيخ 
  . تفضل شيخنا. ألن اإلشكال هو أصله واحد سبحان اهللا: احلليب 
رة شرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرىه ومن يعمل مثقال ذ(( : لكن هو اإلشكال الثاين القضية  :الشيخ 

  أليس كذلك ؟   ))إن الحسنات يذهبن السيئات ((  ))يرى 
  . طبعا: احلليب 
هؤالء إذا , أو أشر أو أعظم فتنعكس القضية متاما , لكن إذا كانت السيئات أكثر من احلسنات  :الشيخ 

تطغى هذه فلذلك . وإمنا هذا ديدم وشأم دائما, ال يعين خلو مرة واحدة . خلو مبحارم اهللا انتهكوها
  . احملرمات على تلك احلسنات، اهللا أعلم هذا هو املقصود

  .جزاك اهللا خريا : احلليب 
  .وإياكم إن شاء اهللا :الشيخ 

  
  .يف طريق الدعوة  ... :السائل 
يومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا، أما أن يكون املسؤول عنا، تارخيه كما يقولون يف بالدنا زفت أسود  :الشيخ 

  .؟ .تعرف الشاة العائرة. و كالشاة العائرةمتقلب فه
  . ال يا شيخ :السائل 
تعير تارة مع هذه وتارة مع هذه . مثل المنافق كمثل الشاة العائرة( : هذا يف احلديث الصحيح  :الشيخ 

ان مرة تعري يعين تصيح ، صياح الشاة يعرب عنه يف اللغة العربية هكذا ، مثل املنافق كمثل الشاة العائرة احلري  )
بتشوفها مع الكتلة من الشاة أو الشياه ، ومرة مع الكتلة األخرى من الشياه ، فهو تارًة مع هذه وتارة مع 

حنن تبلغنا أخبار من إخواننا بس ما ندري إيش تفاصيلها وحقائقها ، وال ندري أيًضا ترمجة القائمني , هذه 
يعين تظهرون لنا السبيل  -جزاكم اهللا خريًا  - م على سوق هذه اجلماهري اة احلاكم هناك ، اآلن أنت

  ؟ .لفهم شيء من هذا الواقع الذي حنن جنهله متاًما ، هذه املقدمة من الذي وضعها 



, على حسب األسلوب هو يكون عباس مدين واملدخل على حسب األسلوب يكون علي بلحاج  :السائل 
  . ...ى اإلخوان املسلمني التجميع فهم أصبحوا اآلن ألين أعرفهم يف أساليبهم احلقيقة الذي كنا ننكره عل

  . أنتم تقعون يف هذا  :الشيخ 
نعم ، نعم بعثنا هلم أنه البد على األقل أن جيعلوا يف املكاتب رؤساء املكاتب على األقل أن  :السائل 

اس ، املهم لكل واحد من الن, يكونوا سلفيني ، ففي احلقيقة مل حيرصوا على ذلك ، وجعلوا من هب ودب 
  . ...قالوا اإلنسان طيب وأن يكون كذا وكذا 

  . هذا خطأ ، إن حركة اإلخوان السلفيني السياسية أقوى ما تكون اليوم فيما علمنا هي يف الكويت  :الشيخ 
  . سلفية الكويت  :السائل 
زمن االشتغال لكن أنا اعتقادي أن العاقبة كما قلت لك بالنسبة إليكم ، هذا الزمان ليس هو  :الشيخ 

وإمنا الواجب االشتغال بالسياسة , وأعين بالسياسة اخلارجية اخلارجة عن نفس املكلف , بالسياسة اخلارجية 
الداخلية يعين أن يريب اإلنسان نفسه وذويه الذين حوله تربية إسالمية قائمة على الفهم الصحيح لإلسالم ، 

وترتابط بعضها مع بعض عما قريب أو بعيد ما , لبالد حىت تتسع هذه احللقة وتعم كثريًا من سكان تلك ا
ويصري هلم بالتعبري العصري شعبية يف األمة ، , ندري كيف تكون األمور ، فتصبح فيما بعد كتلة واحدة 

وال شك أنه , فتأخذ الدعوة مسراها الطبيعي يف هذا الشعب ، حبيث أم يظهرون بأم أقوى مجاعة هناك 
ه اجلماعة شاءوا أم أبوا مع اجلماعات األخرى ألا إن مل تكن مع هذه اجلماعة فهي سيأيت يوم تصطدم هذ

فحينئٍذ ينصر اهللا من يشاء من عباده ، يعين , وإذا اصطدم احلق مع الباطل انفجر املوقف والبد , ُمبطلة 
  . بالدعوة  -عليه السالم  - قدوتنا يف القضية السرية النبوية ، كيف بدأ الرسول 

املمدود بسبب قوي من السماء ظل  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -يف احلقيقة نكتة عجيبة ، نبينا  وهنا
ثالثة عشر سنة ، يدعوا املخالفني له يف مكة ، يصرب على أذاهم وعلى إيذاءهم وعلى مشاكستهم له بشىت 

افع عنه قائًال أتقتلون رجًال الوسائل ، وهو يصلي مثًال كما تعلم ألقوا القاذورات على ظهره وقام أبو بكر يد
 - بعد هذه املدة من السنني رأى من احلكمة , حنن ما وقعنا يف شيء من هذه املصائب ! يقول ريب اهللا ؟ 

أن يهاجر ، فأمر باهلجرة أول مرة إىل احلبشة ، وأخرى إليها ، مث هاجر هو بنفسه إىل  -ونعم ما رأى 
وبدأت الدعوة يف املدينة املنورة , لركب يلحق به أمريه برئيسه بنبيه املدينة ومعه بعض الصحابة ، وهكذا بدأ ا

تنشر وارف ضلها على بيوت سكاا إىل أن صار األمر حيرك األعداء الذين هناك وخباصة املنافقني منهم ، 
در وبدأت املناوشات وتدري كيف الكفار جاءوا من مكة ليقاتلوا املسلمني وهم يف املدينة ؟ ووقعت معركة ب

  . وتالها أحد و و و إىل آخره 
يعيد نفسه ، وخباصة أن هذا التاريخ هو خري تاريخ وجد على وجه األرض منذ  -كما يقولون   - التاريخ 



خلق اهللا آدم إىل أن تقوم الساعة ، فإًذا هذا التاريخ هو قدوتنا ، فأي ضة إسالمية اليوم ال تعيد هذا 
يف اعتقادي أنه حمكوم عليها سلًفا باهلزمية وبعدم النجاح واالنتصار ؛ ألن التاريخ بكل تفاصيله وأجزاءه فأنا 

وقل من يتنبه إىل ما تتضمنه من مثل هذا التفصيل أال وهي , اهللا يقول يف اآلية اليت يلهج ا مجيع األحزاب 
وإمنا أن نثور , عيشه فنصرنا هللا ليس بأن نثور على اتمع الذي ن ))إن تنصروا اهللا ينصركم (( : قوله تعاىل 

أقيموا دولة اإلسالم " : على أنفسنا ، وهنا حيضرين حكمة عصرية ألحد الدعاة اإلسالميني ، احلكمة تقول 
  . تفضل  "يف قلوبكم تقم لكم يف أرضكم 

  .الرأي يقولون ، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو األول وهي احملل الثاين 
  .اهللا جيزيك خريا  :السائل 
يعين قبل ما اإلنسان يظهر شجاعته بطولته بده يعمل رأيه أي خيطط وبعدين ينفذ هذا املخطط  :الشيخ 

  . بالشجاعة 
  طيب ، شيخنا هذه تقع على هؤالء األحزاب ؟ : أبو ليلى 
  .كلهم ، كلهم أبًدا   :الشيخ 

  .سبحان اهللا جاءت يف مكاا : أبو ليلى 
  

ارحة الحظت على اإلمام وهو يصلي املغرب ملا أقيمت الصالة أدار مع أين الب, شيخ بارك اهللا فيه  :السائل 
وأعطى هلم مجلة حماضرة ميكن عشرين كلمة أو كذا ، تسوية , وجهه إىل املصلني بني اإلقامة وتكبرية اإلحرام 

  . الصفوف وال أدري أنا استغربتها وما أدري 
  ملذا بارك اهللا فيك استغربت هذا ؟  :الشيخ 
  . أدري ما  :السائل 
ال ، هذا شيء طيب ، هذا يف الواقع من السنن اليت تركها كثري من الناس ، فقد ثبت يف السنة  :الشيخ 

كان ال يكرب بعد أن تقام الصالة إال بعد أن يسوي الصفوف   - صلى اهللا عليه وسلم  - الصحيحة أن النيب 
متقدًما فيقول له تأخر ، وآخر  ، كما تسوى القداح ، تعرف القداح ؟ هي عصي الرماح ، فريى رجالً 

( : ويف رواية  )سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصالة ( : متأخر فيقول له تقدم ، ويقول 
هذه كانت  )لتسّون صفوفكم أو ليخالفن اهللا بين وجوهكم ( : ويقول عليه السالم  )من حسن الصالة 

ة اإلحرام ؛ ألن تسوية الصفوف من واجبات الصالة ، قبل أن يكرب تكبري  -عليه السالم  - عادة الرسول 
فإن سويت الصفوف كانت الصالة كاملة ، وإن عوجت كانت الصالة معوجة ، وكان أجرها ناقًصا وقد قال 

إن الرجل ليصلي الصالة وما يكتب له منها إال ُعشرها أو ( : يف احلديث الصحيح  -عليه السالم  -



وقف الرسول عند النصف ما قال   )أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو نصفها تسعها أو ثمنها أو سبعها 
عليه  -كلها ، ألن هذا شيء صعب حتقيق الكمال باملائة مئة يف الصالة ، هذا صعب جًدا ، ولذلك قال 

( ال يشرد ذهنه شرقًا وغربًا  )من توضأ وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين ال يسهو فيهما ( :  -السالم 
صلوا  ( : واحلديث اآلخر معروف ومشهور  - عليه السالم  - أو كما قال  ) له ما تقدم من ذنبه عفر اهللا

  . )كما رأيتموني أصلي 
ال تزال  -عليه السالم  - وأن أمة حممد , ولذلك فهذا اإلمام الذي حدثت عنه هذا يف الواقع يبشرنا خبري 

أيته يف ذاك املسجد ، وقليل من األئمة من يهتم وإن كان يف كثري من املساجد ال ترى هذا الذي ر , خبري 
يذكر حديًثا ذه  - والشيء بالشيء يذكر كما يقولون  -بتسوية الصف ، وقد يقول كلمة خري ، وبعضهم 

( : بعد ما يأمرهم بتسوية الصف ، يقول هلم  -صلى اهللا عليه وسلم  -املناسبة ال أصل له عن رسول اهللا 
وقد يقولون هم بلغتهم املعوجة ، املعوج الصف املعوج ، هذا حديث  )صف األعوج فإن اهللا ال ينظر إلى ال

  .ال أصل له يف كتب السنة إطالًقا 
  .كان على بايل أسألك   :السائل 
طيب هذا ال أصل له ، لكن األحاديث اليت ذكرا من قبل هي يف الكتب الصحيحة كالبخاري  :الشيخ 
 -وهذا يف زمن عثمان بالضبط  -ين يف إتباع سنة سيد املرسلني كانوا والهتمام اخللفاء الراشد, ومسلم 

 - وكلوا شخًصا لتسوية الصفوف يف املسجد النبوي ؛ ألن الناس كثروا يف زمن اخللفاء ما بقي املسجد 
يف أول توسعة أدخلت على املسجد النبوي  -تعرفون املسجد النبوي إىل اآلن يوسع ويوسع حسب احلاجة 

مث توسعت عثمان بن عفان ، فلما كثر الناس  . بن اخلطاب ، وإىل اآلن هناك يف املدينة معروفة  توسعة عمر
رضي اهللا  -وكل شخًصا بتسوية الصفوف ، فكان عثمان  - عليه السالم  -كثرية مل تكن يف عهد الرسول 

، هيك من  ال ُيكرب حىت يقول ذالك الوكيل بأن الصفوف قد متت ، يعين مير صف صف -عنه وأرضاه 
األول إىل األخري ، استوت الصفوف يقول اإلمام اهللا أكرب ، هذا االهتمام اآلن مع األسف نادر جًدا ، 

  . فهذا الذي رأيته يبشر خبري 
استقيموا يرمحكم اهللا ، أو استووا يرمحكم : أنا الحظته كثريا إذا أقيمت الصالة يلتفت ميينا ويقول  :السائل 

  .سدوا اخللل من غري أنه يدير وجهه للمصلني, صفوفكم يرمحكم اهللا  اعتدلوا سووا, اهللا 
  .ما خيالف  :الشيخ 
  ؟.ما أدري الرسول دائما ذه الصفة يأمر املصلني  :السائل 
ال ، ليس يف السنة ال هذا وال هذا ، وإمنا هذا حسب املصلحة ، مبعىن إذا كان الناس فيهم قلة  :الشيخ 



ويساًرا ، اكتفى ذا القدر ، وإذا كانوا كثرة وهو حباجة لينظر للصف الثاين والثالث  ويكفي أن يلتفت مييًنا
  . ما يف مانع أبًدا أن يلتفت إىل الناس ويأمرهم مجيًعا بتسوية الصفوف 

  . لكن هو يا شيخ ما يعرف الصف الذي يليه ، حمجوبة بالصفوف الثانية والثالثة والرابعة  :السائل 
تبني من الرؤوس ومن املناكب ، يتبني بعض الشيء ، صحيح هو ال يراهم كما يرى الصف ي, ال  :الشيخ 

األول ، هذا ما فيه إشكال ، لكن بعض الشيء يتميز ، فعلى كل حال هذا االلتفات إذا اقتضته احلاجة 
  .واملصلحة ما فيه شيء 

  
  .أي نعم  :الشيخ 
  . شيخ ، حنن هناك حنب أكل حلم اإلبل  :السائل 

  . صحة وعافية ، لكن عليكم بالوضوء  :شيخ ال
  . يعين الزم هذا السؤال  :السائل 

  . يضحك الشيخ األلباين رمحه اهللا 
حديث جابر وحديث ابن عباس أن آخر األمرين , أنا كنت أمسع أقوال بعض الفقهاء واألحاديث  :السائل 

نه الصحيح ال يلزم الوضوء ؛ ألنه الظاهر ترك الوضوء مما مسته النار ، ولذلك أنا أحب حلم اإلبل وودي أ
  . األمر هذا 

عليه  -ألن الرسول , الزم تتوضأ ، وإذا أكلت حلم اجلزور فصحة وعافية ، ولكن البد من الوضوء  :الشيخ 
ترك الوضوء مما  -صلى اهللا عليه وسلم  - جابر حينما روى كان آخر األمرين من رسول اهللا  -السالم 

الم عام ، يعين من كل اللحوم والطبيخ وأي شيء ولو ما فيه حلم ، مما مست النار ، مست النار ، هذا ك
حديث : فرق بني حلوم اإلبل وبني حلوم الغنم ، ويف ذلك حديثان اثنان  -عليه السالم  - لكن الرسول 

ل أن جابر بن مسرة يف صحيح مسلم ، وحديث الرباء بن عازب يف مسند اإلمام أمحد وغريه ، كالمها يقو 
( : أنصلي يف مرابض الغنم ؟ قال : قال يا رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -رجًال جاء إىل الرسول 

( : أنتوضأ من حلوم الغنم ؟ قال : قال .  )ال تصلوا ( : أنصلي يف معاطن اإلبل ؟ قال : قال .  )صلوا 
إًذا هو فرق بني حلم اإلبل وبني حلم ف.  )توضئوا ( : أنتوضأ من حلوم اإلبل ؟ قال : قال .  )إن شئتم 

كان آخر ( : الغنم ، وكلهما مما مستهم النار ، فحديث جابر بن عبد اهللا األنصاري الذي ذكرته قبله وهو 
فرق  -عليه السالم  -يُفسر حبديث جابر بن مسرة وحديث الرباء بن عازب حيث الرسول  ) ...األمرين 

مرابضهما ، فأباح الصالة يف مرابض الغنم ، وى عن الصالة يف  بني الغنم واإلبل من حيث الصالة يف



 )توضئوا ( : وحلم اإلبل قال  )إن شئتم ( : معاطن اإلبل ، كذلك فرق بني حلم الغنم فلم يوجبه ، قال 
ولذلك فمن حماسن البالد العربية اآلن حمافظتهم على الوضوء من حلم اجلزور ، فاثبت على ما وجدت عليه 

  .العلم يف بلدك يف هذه القضية فإن السنة معهم  من أهل
  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  
أشهد أن ال إله إال اهللا ، حتريك اإلصبع يعين صفة : شيخ عند التشهد والنطق بالشهادة التوحيد  :السائل 
  هل هي حتريكها بالنفي بال إله إال اهللا إثباا ؟ , حمددة 
التحيات : نذ اجللوس إىل السالم ، منذ اجللوس للتشهد أي من أول ما يقول ال ، التحريك أوًال م :الشيخ 

  .السالم عليكم : هللا إىل آخره ، إىل أن يقول 
  .هذا ثابت  :السائل 
  . هذا أوًال , كيف ال , أي  :الشيخ 

ن يشري بأصبعه التحريك ليس مييًنا ويساًرا ، هذا احنراف عن القبلة ، ويف األحاديث الصحيحة أنه كا: ثانًيا 
فإًذا التحريك يكون خفًضا ورفًعا قليًال ، , إمنا يوجهها هكذا , القبلة هكذا فما يعمل هكذا , إىل القبلة 

وأعين قليًال ما يكون هكذا كما يفعل البعض ، هذا خفظ ورفع مل يرد ، إمنا ورد حديث وائل بن حجر قال 
  . فإًذا التحري هكذا ، وليس هكذا  )كها يدعوا بها يحر  -صلى اهللا عليه وسلم  - فرأيت رسول اهللا ( : 

  مالزم للجلوس ؟  :السائل 
  .من أول اجللوس إىل السالم  :الشيخ 
  .هذا يقتضيه احلديث  :السائل 
وبالسند الصحيح , أي نعم حديث وائل بن حجر هذا يف مسند أمحد وغريه من كتب السنة  :الشيخ 

  . واحلمد هللا 
  يا شيخنا ، احلركات هذه فيه أجر ؟  فيها أجر: أبو ليلى 
كل حركة عشر حسنات ؛ ألنه أقل عمل يف اإلسالم طاعة هللا واتباع لرسول اهللا عشر حسنات ،    :الشيخ 

إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها : لمالئكته  -عز وجّل  - يقول اهللا ( : كما قال يف احلديث الصحيح 
ا له عشر حسنات إلى مائة حسنة ، إلى سبع مائة إلى فاكتبوها له حسنة ، وإذا عملها فاكتبوه

أضعاف كثيرة ، واهللا يضاعف لمن يشاء ، وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فال تكتبوها شيئا ، وإذا 
هذا فضل غريب  )وإذا لم يعملها فاكتبوها له حسنة ( : ويف رواية  )عملها فاكتبوها سيئة واحدة 



املؤمنني ، لكن ليس لكل من هم بفعل سيئة فلم يعملها تكتب له حسنة وعجيب من فضل اهللا على عباده 
وإذا هم عبدي بسيئة فلم ( : ، إمنا تكتب له حسنة ، إمنا تكتب له حسنة بشرط جاء ذكره يف احلديث 

  واضح ؟  )يعملها ، فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرايا 
  . نعم  :السائل 
من اهللا ، ففي هذه الصورة انقلبت السيئة إىل حسنة ، فإذا املسلم صلى وحرك تركها هللا ، أي خوًفا  :الشيخ 

فال شك أن له على ذلك حسنات ،  )صلوا كما رأيتموني أصلي ( : إصبعه اتباًعا لرسول اهللا الذي قال 
  . "حيركها كثريًا " : ولذلك جاء عن اإلمام أمحد أنه قال 

وفيها زيادة , ووجدا  )صلوا كما رأيتموني أصلي ( :  أنا قرأت كتابك صفة صالة النيب :السائل 
  . ...ورد فيها حيركها بشدة , استفسار 

  . رواية أمحد ، حيركها شديًدا شديًدا ، ولكن ليس هكذا وإمنا هكذا  :الشيخ 
  يقولون حيركها مييًنا ومشاًال ؟  :السائل 
  .ال ، هذا احنراف عن القبلة  :الشيخ 
  . ... :السائل 

صلى اهللا عليه وآله  -ال هذا اجتهاد بالرأي ، وهنا يف عدة شواهد ، وخري اهلدى هدى حممد  :يخ الش
, ال إله ترفع : بعضهم يقول حينما تقول , بعض العلماء يقولون كما ذكرنا من اجللوس إىل السالم  -وسلم 

ا إىل آخر الصالة ، هذا كله إال اهللا ترفع وتظل رافعً : بعضهم على العكس يقول إذا قلت , إال اهللا تثبت 
لكن حديث وائل , فهم خاص مل يرد يف السنة ، وهم مأجورون على كل حال ؛ ألم أئمة , اجتهاد 

فلما جلس وضع كفه ( : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  - واضح جًدا ؛ ألنه وصف لنا صالة النيب 
ض أصابعه وحلق باإلبهام من اليسرى على فخذه اليسرى وكفه اليمنى على فخذه اليمنى ، وقب

اللهم صل على حممد إىل : فالدعاء تعرف يبدأ من عند . )الوسطى ورفع السبابة فرأيته يحركها يدعوا بها 
  . آخر الصالة 

  التحريك أال يصح أن يكون من أعلى إىل أسفل أو ميني ومشال حيركها ؟ :السائل 
  ؟.كيف   :الشيخ 
  ؟.نع أن يكون من اليمني إىل الشمال على التحريك يعين أال مي :السائل 
فأنت , جاء يف كثري من األحاديث أن الرسول وجه إصبعه إىل القبلة  - بارك اهللا فيك  - قلت لك  :الشيخ 

 .إذا أنت عملت هكذا أو هكذا احنرفت ا عن القبلة ، فهذا ضد السنة ، أينعم 


